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RE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 862955

Willian Magno Canario Santos <wmagno@tce.ba.gov.br>
Sex, 09/04/2021 12:10
Para:  Suporte <suporte@tce.ba.gov.br>; Licitações <licitacoes@tce.ba.gov.br>

Prezados Senhores, 

Em atenção ao solicitado, informamos que não foi possível realizar a avaliação item a
item do equipamento proposto pela licitante Expresso Informá�ca, por conta da
ausência de informações básicas como, por exemplo,  qual seria o processador, disco e
memória ofertados.

As únicas informações fornecidas pela licitante foram a marca (POSITIVO) e o modelo
(D6200) do equipamento, além de um catálogo genérico no qual são especificados
dois submodelos dis�ntos (D6200 POS-SFSH01) e (D6200 POS-SFIW02). 

Mesmo assim,  as informações disponíveis já foram suficientes para concluir, sem
margem a dúvidas, que o equipamento proposto não atende às especificações do
edital, conforme detalhamento a seguir.

1- Dimensões do produto

O modelo D6200 POS-SFSH01  tem volume superior a 12 litros e o modelo D6200 POS-
SFIW02 tem volume de 8 litros, sendo que o edital estabelece:    

g) Gabinete reversível torre/desktop com tamanho reduzido, �po Ultra Small Form
Factor (uSFF), Slim, Mini, Fit ou Desktop Compacto “SFF”, com volume máximo de
2(dois) litros,[...] (grifo nosso) 

Portanto, nenhum dos dois modelos disponíveis no catálogo enviado atendem às
especificações.

2- Processador

Em 16/03/2021, portanto, antes da publicação do certame em 23/03/2021, a
fabricante do processador proposto, Intel, lançou a 11º geração dos seus
processadores, conforme informação abaixo. 

h�ps://tecnoblog.net/421544/intel-lanca-chips-core-11-geracao-desktops-rocket-lake-
s/ 

Intel anuncia Rocket Lake-S, chips
Core de 11ª geração para desktops |

https://tecnoblog.net/421544/intel-lanca-chips-core-11-geracao-desktops-rocket-lake-s/
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Computador | Tecnoblog

Era o começo de setembro de
2020 quando a Intel apresentou
os primeiros processadores Core
de 11ª geração, mas só para
notebooks. Seis meses se
tecnoblog.net

Desta forma, para atender à exigência do Termo de Referência, item a),  a)
Processador de última ou penúltima geração [...]", os processadores precisam ser
da última (11ª) ou penúltima (10ª) geração. A licitante propôs um equipamento
que só é compatível com processadores até a 9ª geração, tornando-o
incompatível com as exigências do certame.

A imagem abaixo, extraída do catálogo técnico encaminhado pela empresa,
que é válida para os dois modelos do catálogo, comprova essa afirmação
(destaque nosso):

Desta forma, considerando os dois itens técnicos incompa�veis com o edital já
elencados acima, que consideramos não sanáveis, e a precariedade das informações
encaminhadas, daremos como encerrada nossa análise técnica, opinando pela
desclassificação da Proposta comercial em comento.

Atenciosamente,

https://tecnoblog.net/421544/intel-lanca-chips-core-11-geracao-desktops-rocket-lake-s/
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Willian Magno Canário Santos 
Gerente de Infraestrutura / CEDASC 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
wmagno@tce.ba.gov.br 
http://www.tce.ba.gov.br 
+55 71 3115 5626/4557 

De: Aline Erdens Schramm de Rocha <alinerocha@tce.ba.gov.br> 
Enviado: sexta-feira, 9 de abril de 2021 09:27 
Para: Suporte <suporte@tce.ba.gov.br> 
Assunto: ENC: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 862955
 
Prezados,

Segue para análise proposta referente à licitação de desktops.
Documentação complementar segue no próximo e-mail.

Atenciosamente,
 
Aline Schramm
Analista de Gestão Pública
Comissão Permanente de Licitação (COPEL)             
Tribunal de Contas do Estado da Bahia                          
Tel: (71) 3115-4408/4615 

De: Inet Informá�ca <inet.informa�ca@solar.com.br> 
Enviado: quinta-feira, 8 de abril de 2021 15:46 
Para: Copel <copel@tce.ba.gov.br> 
Assunto: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 862955
 
 


